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Ankara 13 (a.a.) - Türk ordusu 
Malaller Birliği senelik kongresi bu gün 
saat 14 de Ordu Evinde toplanmııtır. 

-- ---- -~ 1 Bir /ngiliz faygare5i 

Su! h ihtimalle- L...::.:R~u:.,._h_r......:: ,---a__. 
ri Kal"':!!_dı mı? h Ü C U m 

Yazan: CAViD ORAL 

Kaçakcılıkliı. mücadele 
Coğraff, iktisadı vaziyet ve tartlar dolayıslle kaçakcıhğa mUsait 

olan hudut ve sahillerde lcabeden tedbirleri almak Uzere Vekiller 

heyetine salAhlyet verilecek 

Ankara .13 [ Husuşi muhabirimizden ] - Kaçak
cılığın men ve takibine dair olan kanona ek kanun 
layihasını hükılmet bu gün meclise takdim etmiştir. 
Layiha esaslarına göre, Coğrafi ve iktisadi vuiyet 

ve şartlar dolayısiJe kaçakcılıta müsait olan hudut 
ve sahillerde gümrük hattınden dahile doğru 50 
kilometreyi. geçmiyen mıntakalardı veya bu mınta. 
kalar içinde lüzum görülen sahalarda yabancı ve 
yerli bazı nevi eşyanın alım ve devrini veya mu· 
ayyen miktarda fazlasının depo edilmesini ve bu 

türlü eşanın imalini ınen etmeğe veya bu muamele
lerin yapılmasını veya bu türlü eşya naklini lüzum
lu göreceği şekilde kayt ve şartlara tabi tutmağa 

Heyeti vekile salahiyetli olacaktır. HükQmetin bu 
salahiyeti kullanarak ittihaz edeceği kararlar bir 
müddetin mürurundan sonra tatbik olunacaktır. 

Vekiller heyetinin ittihaz edeceği bu kararlara 
aykırı hareket edenler hakkında 15 günden iki aya 
kadadar hapis ve 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunacaktır. Şn kadar ki eşyanın 
kıymeti 1000 liradan fazla olduğu taktirde bir 
aydan üç aya kadar hapis ve 100 liradan 500 lira· 
ya kadar ağır para cezası hük.molunacaktır. Eşya 
her iki halde de müsadere edilecektir. 

istihlak edilmiş olmaları veya diğer her banği 
bir sebeple eşyanın musaderesi kabil olmadığı taktir· 

. de piyasa değerinde ayrıca para cezası alınacaktır. 

S ov y .e t 
hududunda 

Alman .... , .............. .. 
tahşidatı 

Almanlar mu
azzam kuvvet 
g ı ğ m ı .ş la r 

Bitler " Moskovagı 
korkutarak mühim 
taoi:zat mı elde et
mek istiyor? 

Dün sabahki radyo haberle· 

ri bir taraftan israrla Al
manyanın Sovyetler hududunda 
f evkali1de büyük kuvvetler tahşi· 

dat yaptığını bildirirken, diğer ta
raftan da Londrada toplanan müt· 
tefik devletler mümessillerinin ni
hai zafere kadar harbe devam et
meğe karar verdiklerini ilan edi· 

EndUstrl mUesse· 
seleri tahrip olun· 
du; bUyUk yangın· 
lar çıkarlldı 

Londra 13 ( A. A. ) - Dün 
gece lngiliz bomba tayyareleri 
Ruhr' da bir çok endüstri mü esse· 
selerini tahrip etmişlerdir. Diğer 
hava kuvvetleride Brest ve An
vers doklarile Roterdam civarın· 

daki hedeflere taarruzda bulun· 
muşlardır. 6 tayyaremiz dönmemiş· 
tir. Ruhr taarruzunun, şimdiye ka· 
dar Almanyada bu mıntakada ya
pılan taarruzların en şiddetlisi ol· 
duğu anlaşılmaktadır. Pek çok 
büyük yangın çıkarılmıştır. 

Fransız. elçisinin cena
zesi istanbula götürüldü 

·ı- Londra 13 (•. •) - Alman 
•haberlerden anlaşıldığına göre 

' A So
1 
vyetk hudut1ların~~ muazzam 

1 

maa uvvet eri ta.~it edilmek
tedir. Bu haberlerin alınması 
logilterenin Moskova'daki bü· 
yük elçisi Sir Stafford Krips'in 

.vordu. ' 
• Hakikaten Sansationel ve san

sationel olduğu kadar da tarihi e· 
hemmiyeti haiz iki havadis değil 
mi ? 
Vakıa bu iki haberde bilinmiyen 

ve yeni şeyler değildir. Hatta biz· 
de ötedenberi Almanların muhtelif 
cephelerde hazırlık yaptıklarını ve 
Führerin harp gayelerini gizlemekte 
çok mahir olduğunu bo sütunlarda 
mütaaddit defalar yazmış ve Al
manyanın mukavemet harbine ka
rar vermesi takdirinde en esaslı he· 
defini Sovyetler teşkil edeceAini 
ılerı surmuştuk r aKac uuua GK" 

men Ciridin zaptından ve Suriye· 
de müsait hava üsleri temin etmek 
fırsatını bulduktan sonra Almanya· 
nın Suriyeye bir ckspedision ya~: 
ması daha kuvvetli ihtimalar dahı· 
l. . . t' Halbuki harp strate· ıne gırmış ı. .. 
jisinde gayet realist . olduğunu mu
teaddit tecrübelerle gösteren Al
man genel kurmayı yalnız havadan 
yapılacak akınl.ula ve tayyar_e n~k
liyatiyle Suriyede emniyetlı bı~ 

f k. - · olacak kı muvaf a ıyet gormemış 
cenup~ hadiselerine ~üdahale et· 
mek ister görünmedı. . 

Şu halde bu yaz biraz netıce 

almak mecburiyetinde olan Alma~
ya ne yapacaktır? Almanyanın go· 

Pacağı ortada rünüşe nazaran ya . . 
iki iş kalmıştır. Ya lngiltereyı ıs· 
tilfıya teşebbüs etmek veya da .1?u· 
kavemet harbini hazırlamak ıçın 
Okraynanın geniş zahire anbıırla· 
rına doğru uzanmaktır. . 

lngilterenin istilası güç, çetın 
ve imknnsız olduğuna göre yapıla· 
cak şey :ıncak Sovyetlere karşı 

bir-harekete geçmek ve bu suretle 
Sovyetleri istediği şekilde b.üy?k 
tavizlere mecbur tutmak ve ı~bır: 
liğine almaktır aksi takdirde askerı 
bir teşebbüsle gayelerini tahakkuk 
ettirmekten başka bir şey yapamaz. 

işte son hav.adisler böy~e bir 
vaziyet karşısında bulundugumuzu 
göstermektedir. 

Diğer taraftan Londrada bü· 
tün müttefiklerin iştirakiyle içtima 
eden mümessiller konseyinin harp 
için verdiği~ karar son günlerde 
Hes'in Londraya gitmesi, Amerikan 
sefirinin Vaşingtona çağrılması , 
Kordel Hal'in Amerikan sulh pren
siplerini ilan edişi dolayısiyle bü
tün dünyada uyahmış olan sulh 
ihtimallerini ve ümitlerini temamiy· 
le izale eder mahiyettedir. 

Bu karardan anlaşılıyor ki İn
giltere ve Amerika Hes'in yapmış 
olduğu tahmin edilebilen sulh tek 
liflerini hem kendi menfaatleri ve 
hem de Avrupa milletlerinin hür· 

• riyet ve istiklallerile telif kabul 
eder bir şekilde , bulmamışlardır. 
Ve bu yüzden gerek .lngiliz·Ame· 
rikan ve gerekse dünya milletleri 
arasında sulh temayüllerini berta· 
raf etmek için de bu toplantıya 
ve bu harp kararıM lüzum duy· 
muşlardır. 

Her halde beşeriyet için çok 
arzu edilir bir şey olan normal bir 
sulh yapmak ümitlerinin kalmama· 
sı pek neşe verici ve sevindirici 
bir hadise olmasa gerektir, Ancak 

B. M. Meclisinin 
bir kararı 
Devam·sızhğından 

dolavı Muhittin Bir 9"" fn lllVUM4i711•11-

aakıt oldu 
Ankara 13 (a.a) - Büyük Mil 

ı t Meclisi bu günkü toplantısında 
e B' ,. Mardin mebusu Muhittin ırgen ı~ 

2 aydan fazla bir zamandanb~!~ 
meclis mesaisine devam etmedıg'. 

· et de !istihsal eylemedı ve mezunıy ı 

g• i için teşkilatı esasiye kanunu~_un 
. h"k "ne O'Ore 28 · · maddesı u mu 6 

ıncı l"zım 
mebusluğunun sakıt olması • ~ • 

k. · t dıvanı ld. • · hakkında ı rıyo.se 
ge ıgı · 'f ki kabul 

k . okunarak ıttı a a tez eresı 
ve tasvip edilmiştir. 

d. · l' e mah· Bundan sonra ısıp ın v 
.1 kısa hapis cezaları kemece verı en . .. . 

mahiyetinin tayinıne muteda'.r 
::zbatayı kabul etmiştir. Meclıs 
Pazartesi günü toplanacaktır. 

Romanya'nın 
nüfusu 

DUn Ankarada yapllan mera- -
sin.ıde Meclis reisi, Başvekil, 

vekiller haz1r bulundular. 
Ankara : 13 [ A. A. ] - Fransa büyük elçisi Jül Hanri'nin cenaze 

merasimi bugün saat 10,30 da yapılmıştır. Mütevvafanın tabutu mera· 
simden biraz önce, önde süvari ve bir polis müfrezesi olduğu halde 
cenaze arabasile Hariciye vekaletinin önüne getirilmiş ve burada top 
arabasına ~aklolun?uk!an ~nora harekete geçilmiş ve alayın önünde 
mızraklı muzfrezesı, Rıyasetı cuaıhur bandosu, bir polis müfrezesi, piya-
de kıtası olmak üzere gara doğru yola devam edilmiştir. Fransız bay
rağına sarılı tabutu Fransız büyük elçiliği erkinı, aynı zamıtnda Reisi
cumhur adına olmak üzere Büyük Millet Meclisi reisi, Başvekil, Hariciye 
vekili, bütün elçiler, vekille, Riyaseticumhur umumi katibi ve başyaver. 
leri takip etmekteydi. 

Garda Madam Jül ile büyük elçilik maslahatgüzarına taziyelerde 
bulunulmuş ve tabut hususi bir vagona konularak son ihtiram resmi 
,vanılmı~ ..... h:~ -~'-r~---;ı.-:.:.. ı.11.t m çeleng1 "olmak: 'ü'zere bır çö\C Cenazeye başta nonunun mon eşe 
çelenkler konulmuştur. 

Pamuk rekoltesi 120000 
balya tahmin ~diliy~~ 

. Odası tahmin bürosu heyeti, birincı pamuk tahm~nını yap-
Tıcaret l t İçtimada bölgemizin bu yıl ne mıkdar pa-k - ere dün top anmış ır. h ı-

ma uz • . üzerinde zeriyat sahalarına ve ma su un muk istihıal edecegı mev2uu ' 
. - t h 'nler yapılmı•tır. inkişaf seyrıne gore, a mı ., . . 

Ô • d'" · · e ,..öre mıntakamızda Lu seuekı pamuk rekolt~sı gren ıgımız 6 , 

000 b 1 k dar tahmin edilmektedir. 120 
T 1 a ytad aA pa Buö-day ve yulafın kati neticesi üıerinde de gö. op an ı a r , & • • • 

.. " _ S mın zeriyat mikdarı tesbıt edılmıştır. ruşulmuş ve usa 

Toprak Ofis Paniuklada mı 
meşgul olacak ? .. 

- uhabırı· Ankara 13 (Hususı m Ofi· Bükreş 13 (a.a.) - R~~or a- · d )- Toprak Mahsuller 
t' lerını ver- mız en • ı' ler arasına jansı yeni sayım ne ıce sının meşgul oldugu ş 'thali 

Yapılmakta olan 
hububat ambarlan 

Ankara : l 3 ( Hususi Muha

birimizden ) - Mevcut 8 siloya 
ilaveten Akşehir, Akçakale, Ce· 

mektedir. B•na göre, Romanyanın pamuk ile bakliyatın da ı 
nüfusu 13 milyon 493,983 dür.Ro- mevzuubahistir. __.-. 
manya topraklarında oturmakta R 
~!;~ Yahudilerin sayısı ise302,090 t G A v '· u 
~~~~ ·ıMAM_ bu kararla anlıyoruz ki harp kısa· 

da sürae uzun da devam etse iki ' . taraf tan birinin m~ğlubiyetile netı· 
celenebilecektir. Maamafih bu hu· 
sus da sabit bir fikre saplanıp ·kal 
mak hiç bir zaman doğru olamaz. 
Muhakkak ki bugün bütün dünya 
bü ük sanayici milletlerin büyük 

y b" "k menfaat çarpışmaları ve uyu po· 
litika taktikleri içinde yaşamak· 
tadır.1 

Bu kadar cihanşumol hadise-
ler serisi içinde yarını bu a:ünden 
kati hükümlerle izah etmek ı~kanı 
yoktur. Bu gün değilse ded.~ıç ~.ek 
lenmedik ve ümit edilme ı ır 
zamanda bir ·sulh sürprizile karşı· 

· laşmağı daima hatırdan çıkarma· 
mak lizımdır. 

Şimdilik bildiğimiz ve ~ün. hat· 
ti saatler geçtikçe kuvvetlı bır ka 
naat halinde kafalarımızda yer tu • 
tan şey Almanyanın çok. büyük 
çapta bir taarruz hareketıne. geç. 
mek üzere bulunmasıdır. Belkı çok 
yakın pazar günlerinden birinde 
radyolarla Alman taarruzunun ba~ 
lamış olduğunu haber almakta ge 
cikmiyeceğiz. 

Fakat nereye ve kime ' karşı? 
Bu noktayı yine hadiselerin izahı
na bırakmak en makul bir hareket 
tarzı olur. 

VZAAINI 
ZEYNEL BESiM suN 

-
Gavur imam ~tefrikası ~ki 

bıç· bir hovardanın çapkın ve b" 
kın hayatile başlar. Uslu un 

vıu· fevkalade kıvraklığı ve me e· 
un zaman zaman insanı gafy 

' 1 - · · d beheın· den şakrak ıgı sızı e 
bal sürükliyecektir. 

GAVUR iMAM 
le• Ali Romanımız Sadist şa 1 

Mollanın hayat ve maceralarını 
ihtiva ediyor. Aynı zamanda 
eski umumhanelerin, ya~ut h~ 
nelerin iç yüzünü « G A V_U_ 
l M A M » tefrikasında butu_n 
çıplaklığıyla göreceksini~. ~a-

lmam romanının tıplen ° vur f .k 
kadar entresandır ki bu te rı . a· 
mızı hazan gülerek, hazan ıb

retle düşünerek, hazan tiksine. 
rek, hazan da ürpererek takip 
edeceksiniz. 

SAIL.D GCJJNCI 
Bah,ıyoruz 

rikli, Ça~dak, Çankırı, Çorlu, 
Dıyarbakır, Ereğli, Erzurum, Kay-

seri, Kırklareli, Tekirdağında 1500 

ila 2000 ton hacminde hububat 

ambarları inşa edilmektedir. Bun· 

lardan bir kısmı temamlanmak 
üzeredir. 

Mugla'da yer sarsmtlları 
yine başladı 

Muğla : 13 ( A. A. ) - Yer 

sarsıntısı tekrar baılamış gibidir. 

Perşembe gecesindeberi 6 defa 
hafif sarsıntı olmuştur. Zarar ve 
hasar yoktur. 

Alman kıtaları Bulgaris
tanda ayrıhyor 

Bertin 13 ( a.a. ) - Doyçe 

Algemayne çaytung gazetesi Bul

faristandan ayrılmakta olan Alman 
kıtalarının sofyadan harekti hakkın-

da uzun tafsilat vermektedir. 

Antonesko Alman· 
ya'dan döndü 
Bükreş 13 ( a.a ) - Devlet 

reiıi l'enerl Antenesko, yanında 
Almanya büyilk elçisi oldui'u hal· 
de tayyareyle akşam Almanyadan 

Bükrefe ~elmiftir. 

Suriye harekatına iştirak 
eden Hindli askerler bir 
tayyareye nişan alırlarken 

9 jllı1l ıwı 

Müttefikler tara
fından işgal edil
miş sayılıyor 

Vişi kıta/arı bazı mın· 

takalarda mukavemet 
gösteriyorlar 

Kahire: 13 (a. a.] - Resmen 
bildirildiğine göre, müttefikler Şa-
mı bilkuvve işgal etmişler demektir. 

Halen müzakereler cereyan etmek· 
te, bu müttefiklerin şehre girmesi· 
ni geciktirmektedir. 

Kudüs: 13 [a. a .] - Resmen 
bildirildiğine göre, Çarşamba ak
şamı Hayfa ve Teliviv üzerine a. 

kınlar olmuştur. Bombalar atılmış, 

fakat maddi hiç bir hasar olma· 
mıştır. Telaviv'de bir hastahane 

yanında patlıyan bir bombadan 
8 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştır. 

Berut: 13 [a. a.) - İngiliz 
tayyareleri dün bütün gece Berut 

üzerinde uçmuş ve limant mütead
dit defalar bombalamıştır. 

Vişi: 13 [a. a.] - Dün ge· 
ce Yakın şarktan alınan haberler 
lngilizlerio ve dö Golcü'lerin sahi-

lin bombardımanına ciddi surette 

devam ettiklerini ve buna rağmen 
yeni bir ilerleme kaydedemedikle· 
rini göstermektedir. 

Kahire: 13 [a. a.) - Orta 
ıark lngiliz tebliği: 

Suriyedeki müttefik kuvvetler 
Vişi kıtalarınıo bazı mıntakalarda 

gösterdikleri mukavemet yüzünden 
her ne kadar ağır harekete mec
bur kalmışlarsa da dün akşı1:m bü· 
tün bölgelerde yeni terakkiler kay· 
detmişlerdir. 

Vişi: 13 [a, a.] - Mar~a! 
Peten dün Amerika Büyük elçısını 
kabul etmiştir. Mülakatta Darlan 

da buhınmüştur. Umumi vaziyet ve 
bilhassa Suriye "meselelerinin gö
rüşüldüğü haber verilmektedir. 

lngilterede hava hUcum
larmdan ölenler 

Loodra 13 (a.a.)- Mayııı ayı 
. hava hücumları içinde lngıltereye . 5394 ölO, 

eanuındaki inaan zayıatı 
5181 yaralı ve 75 kayıptır. 

Londra'ya muvasalab haberiyle 
ayni zamana tesadüf etmiş ol
mıısı bugünkü Londra gazetele. 
rinin nazarıdikkatini 
celbetmektedir . Temin e
dildiğine göre Sovyet hudutlart 

bayunca tahşit edilen Alman 

kuvvetleri hakikkten muazzam 

kuvvetlerdir. Taymis gazetesi· 

nin diplomatik muharriri, Ber· 
Jin'den de Sovyetler Birliğine 
karşı bir taarruz yapılacatını 
anlatan bazı haberler verildi. 
ğinden bahsetmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
--~-" -'.Çab..;-1./-»•oJll.;;..~. -:
mesi lizımgelen bazı kimselere 
bu .ene içinde Sovyetler Birli· 
ğine karşı bir hücum hazırlan

dığı hakkında yaptığı beyanat 

Almanların böyle bir projenin 
muvaffak olacağına tam bir iti· 
mat beslediklerini veya bu işin 
ihtimamla hazırlınmış bir blöf 
olduğunu ıöstermektedir. 

Bu hususta üç ihtimal Heri 
sürülebilir: 

1 - B, Hitler büyük or
dularını bir tarafa yerleştirmek 
mecburiyetindedir. Şaı ki Avro-

pa'nın geniş ovllları Alman Tü· 
menlerinin yerleşmeşine çok 
müsaittir. 

Çünkü buradan Sovyetler Birli 
ğinin hareketleri nezaret altında 
bulundurulacağı gibi İngiltere' 
nin istilasının da başka bir za· 
mana talik edildiğini zannetti-

rebilir. Bu suretle lna-iltere is
tila teşebbüsünün yapılamıyaca· 
ğından emin olarak adadaki 
kuvvetlerden bir kısmını diğer 

cephelere gönderebilir. Alman· 
ya ise icabı halinde şarktaki 
kuvvetlerini süratle garbe nak· 
lede bilir. 

2 - B. Hitler müthiş harp 
makinesini Sovyetler Birliğine 
karşı kurarak Moskovayı kor
kutmak ve yalnız kuvvetlerini 

göstererek mühim tavizat elde 
etmeği düşünmüş olabilir. 

3 - Almanların Ukrayna 
buğdaylarına ve Kafkas petrol. 
larına fÖZ koyduklırrı malQm 
olduğundan hakikaten B. Hit· 
ler Sovyetlet Birliğini istilaya 
teşebbüs edebili!. 

Bu üçünden ikincisi, yani 
Sovyetler Birliğini korkutarak 
bazı tivizat elde etmek ihti· 
mali şu anda en çok akla ya· 
kın olanıdır. 

B. Hitlerin maksada hemen 

hemen her zamankinin aynidir. 
istediğini harpsiz yalnız teh 

dit ile elde etmek. Fakat baz; 
lıkların renişliği karşısında . 
Hitlerin mühim tiviut disteye;: 

k lizım ır. 
ğ'ine hükmetme b'lecek· 

B St l'oin vere ı 
tavizler · a 1d h mı mühim· 

'd ba •• lerın en a;• Hitler, Sovyetler 
dir? V• h · ten ka.,:ınmak hu· 
BirJij'inlo arp ld • 

d ki ar.zuıuna Jiyıl; o ugu 
•uıun a k 'd' ? 
değeri acaba vermeme temı ır 
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Fikirler 
imli Meselesi 

Konyalı bir arka· 
· dat bana : 

" Niçin gnzel yazıyorsunuz? 

Bunun aslı göz ile elden mürek· 

kep oldu&ıına göre, gözel yazılması 

lazımdır. Netekim biz konyalılar 
göze! deriz. » diye yazdıydı. E· 
ğer arkadaşımın bu hilkmüne itti. 
ba etmek lazım gelseydi o vakıt 
her Türk kelimesinin Konya şive· 
sine göre telaffözü lazım -gelirdi. 

kaidesi ötedenberi malilmumuzdor. 
iyi amma, kelimenin son k~~sunu 
ç midir, c midir ? Bunun gıbı ka· 
nat mı, kanad mı? at mı, ad mı? 
Ahmet mi. Ahmed mi? Evet, gra· 
mer kaidelerine göre bir imla ya· 
zacaksak. bütün bu türlü kelime· 
leri tesbit etmek lazımdır. imla 
lugatı miktar, ıstırap gibi kelime· 
!eri şu yazdığımız şekilde gösteri· 

imlamızda bir anarşi hüküm sü· yor. Arabın sakin hemzesile aynını 
rüyor, diyorlar. Dilimiz mi imla· de bir, koma işaretile ayırıyor. 

da anarşiye müsaittir, yoksa imla· Bunların yerine ğ konsutantını mı 
mız mı kaideye bir türlü uyamuyor? alacağız? Etimes'ut yerine Etime•· 
Gerçekten bir imla anarşisi var ğut, mes' ele yerine mesğele mi 
mı? l~te bir takım suallar ki bun· koyacağız? 
!ara cevap aramak lazımdır, fik· H ele Türkcede şedde yoktur 
rindeyim. diye hürriyeti, hüriyet, kuvveti, 

Eski yazı ile ,--Y-A--Z-A_N ______ _, kuvet yapmak 

imlamızın ne ka· iyimi olacak; hal· 

dar değişik, ne Kazım Nami Duru buki Türkcede 

kadar şahsi bir ••••••••~1!11'~ .. ~~ şedde veya iki 
şekilde bulunduğu, eski devrin a· ı ayni harfin bir yere geldiği vaki· 
damları olan bizler için, bilinmiyen dir. Elli, belli, acıttı gibi [ bu !O· 
bir şey değildir. O vakıt her he· nuncuyu rramer imlasına röre 
ce de sesli bir harf isbat etmek acıtdı mı yazmalı? J. 

BUGÜN 

................................. """ 

1 RE A Lesi T E' 

NÖBET 
te:;!aat bir.. Tam gece yarısı 
e;;;pb_aşlıyan uykumun ucunu 
şakrak ve gür bir ses kopardı. 
Yerimden fırladım, pençereye 
koştum. 

Pulat gibi gençler geçiyor. 
içlerinden birisi «on parmağı 
kınalım » türküsünü okadar ha· 

zin, okadar yakıcı bir şekilde 
söylüyor ki ben de dayanam~· 
yorum ve takdirle yükselen~sesı· 
mi yol arkadaşlarının nağraları
na karıştırıyorum. 

Bunlar kim?. Bir düğünden 
gelen davetliler mi?. Hayır!. 

Bunlar, düğüne gider gibi 
yola düzülerek doğdukları mem· 
leketi Türkiye ölçüsünde büyül
ten ve adına Vatan dediğimiz 
cennet yurdun hizmetine koşan 
yeni askerlerdir. Bunlar, sıra}arı 
gelir gelmez, Türk bayragını 
daha önceldlerden teslim alarak 
daha sonrakilere ayni şan ve 
şerefle teslim edecek olan evla· 

dımızdır. 

Gecenin derin sükOnetini 
arkadaşlarının yanık ve doku· 
naklı sesiyle yırtarak irerliyen 
kafilenin ar~asından gururla ağ
ladım ve ihtiyarımı kaybederek 
kendi kendime haykırdım: 

Artık gitti, gitdi, kırptı, kırkdı 
·ıcab etmezdı··. Fakat mesela evet i, H · mı"lletı"n olacak. Amma biz bunları okurken - angı 

çocukları 
!evinerek Ottan ayırt etmek isteaiyle, lıer t h" etı"ne bo""yle • yine fitti, kırptı okuyacağız 1 va an ızm 

harekeyi ispat edenler vardı. Bu türlü bir imlanın, fonetik gider?. 
Bunun için herkesçe muteber mahiyeti belki bütün dillerden da- Güle güle gidin çocuklar; 

olacak bir kaide konmamıştı; her ha yüksek olan, hele ahenginde· gittiğiniz yol ecdadınızın gaçttğ"i, 
yazı yazan imlasında istediği gibi ki güzelliği bu hususiyetinden ileri ahladınızın geçeceği yoldur. Ec-
tasarrul ederdi. Türkçe kelimelerin gelen dilimizde yapacağı karışık· dadınız bu yola ezelle beraber 
imlasında bu şahsi tasarrufa ses lığı, şivede husule getireceği tat- girmişlerdi; ahfadınız da ebe~e ı 
çıkarmıyanlar Arapça, Farsça keli- sızlığı düşününce imlamızın fone· kadar ayni şekilde yürüyecektır. 
melerin imlasının olduğu gibi muhafa tik bir imli olması zarureti kendi· ! Siz ve ben; hepimiz ve hepimiz. 

da ayak direrlerdi. ni gösterir. 11 uen sonra güneş hararetini kay-
Y eni Türk harfleri kabul edi· • imla !oı~etik ol.unca: b}r esas bederek yok olacağı güne ka· 

lince, ilk kurulan dil heyeti bir telaffuz ıhtıyar edılmesı lazım ge d r k her nesil 
h 1 d M "f k"l lı"r. Bu temel tela•ffuz [ lstanbul ar ge ıp geçece ' imla loğatı azır a ı; aan ve ı • ancak «Türk» mukaddes keli· 

d h t ber konuşması ] dır; bundan başka ko-liği e, er yazı yazanca mu e mesinin varlğından bir zerre ol· 
Olsun diye bunu kitap halinde nuşmağı kabul edemiyeceğimiz ta· d • • b dugu· muza ve ol uguna gore u 
bastı. biidir; çünkü Türk dilinin asırlar· 

1 ? ca ;•lendig" i ve ahenginin en gü- yoldan ilanihaye fasılasız, fakat 
imli lağatı nasıl bir yo tuttu zel ~eklini aldıil;ı yer lstanbuldur. nöbetli akış devam edecektir. 

lııılayı... .ırr.'!!!!!;L k!}~~!':.~!!~ ~X~~!: - aaş oana « nıçin güzel yazı· ruyurounuz yarın eıınızael<ı nay-
bir çok türlü lehceleri vardır; Bun· yorsunuzl bonon aslı göz ile el'den siyetli, şerefli, vakarlı, kudretli, 
lardan hangisinin fonetiği esas mürekkep olduğuna göre, gözel güzel bayrağı başkaları teslim 
alınabilir? Dil heyeti, lstanbul ko· yazılması lazımdır. Nitekim biz alacaktır. 
nuşmasını fonetiğe esas olarak Konyalılar a-özel deriz.» diye '·yaz Türk kura efradı!. 
aldı. diydi. Eğer arkadaıımın bu hük· Nöbetin kutlu ve m u t 1 u 

Bununla beraber, yazı yazan· müne ittiba etmek lazımgelseydi ı o sun ..• 
larımızın bir takımı, imlada dahi o vakit her Türk kelimesinin Kon. 
zati ictihadlarını terviç ettiler; çün· ya şivesine göre, telaffuzu lizım 
kn her biri, dil heyetini teşkil e• gelirdi. 
den zatları kendisinden daha seli· Halk diline düşen arapça ve 

farsca kelimelerin kendi teliffuz-
hlyetli görmiyordu. ilk anarşi bu. !arını kaybettiklerini biliyoruz; 
radan başladı. Derken, kendinde fakat ne yazıkki münevverlerimiz 
az çok bir dilcilik selihiyeti gören· kelimeleri Türk telaffuz şivesine 
ler, tasarruflarını daha ileriye gö- intibak ettirmemişlerdir. Halk dili· 
türdüler. imla öyle bir hale geldi ne giremiyen bir çok kelimeler, 
ki hangi şeklin doğru olduğunda e11s telaffuzlarını muhafaza etmiş 
ve takibi lazım geldiğinde tered· gibi görünürlerse de, Türkün han-
düt etmemek imkansız oldu. çeresi o dillerin tecvidine göre, 

ı 
o kelimeleri telaffuz ediyor, dene· 

mli., ya gramere, yahut fone- d 
mez. Bun an başka bu yabancı 

tiğe uygun olmak lazım. Gra· 
kelimelerin çoğu, geldikleri diller· 

mere uygun bir imli., gramer kai· 
deki manalarından büsbütün ba•· 

delerinin iyice teıbit edilmesinden • 
ka manada da kullanılmaktadır.Me-

sonra mümkündür. Halbu ki elimiz. selli bizde müsaade izin manasına 
de, dilimizin her türlü kaidelerini geldiği halde aslında kol kola gir 
meydana çıkarıp tesbit etmiş bir mek manasınadır. Bundan başka 
gramer kitabı bile yok. 

*** ···-· ........ -........... .-........... ... . . . . ......... 
kelimelerde uydurmuşuz. Fara· 
çanın nazük kelimesinden biz neza· 
ket kelimesini yaratmışız. Binaen· 
aleyh dilimize girmiş olan kelime· 
ler, ne arapça ne de farsçada ki 
telaffuz ahenklerini muhafaza et· 
mişlerdir. 

Şu halde başka dillerden aldı 
ğımız kelimelerin bir çoğunn ken 
di malımız saymakta ve iııılaların· 
da kendi fonetiğimize göre tasar· 
ruf etmekte tamamile haklıyız. 

imli. bahsına bu kadar ehem· 
miyet verişim, imlanın fonetik ola 
rak kullanılmasile anarşinin orta· 
dan kalkacağı kanaatına dayanı· 
yor. Biz ~endimizi düşünmeıek bi 
le çocuklarımızın bu karışık vazi· 
yetten çok zarar gördüklerini ve 
göreceklerini düşünmeliyiz. 

• 

Milli Şefimizin 
gençlere iltifatı 

Cumhurreisimiz, Madam Butter· 
fly operasının temsilinde çok 
muvaffak olan çocuklarımızı tak 

dir ve teşvik buyurdular 

A nkara - Evvelki akşam halkevinde Madam Butterfly operası
nın temsilini müteakip Milli Şefimiz ismet lnönü Halkevinin 

şark. salonunda, yanlarında sayın refikaları, Meclis reisimiz, başvekilimiz 
vekillerimizle C. H. P. Genel Sekreterimiz Dr. Fikri Tuzer bulunduuğu 
halde genç sanatkarlarımızı huzurlarında kabul buyurmuşlardır. 

Cümhurreisimiz çocukları teker teker tebrik ettikten, memnuniyet· 
!erini beyan buyurduktan ve iltifatlarda bulunduktan sonra, Türk sanat 
tarihine geçecek olan şu çok veciz sözlerle onları teşvik etmişlerdir: 

« Görüyorum ki çok çalışmışsınız. Muvaffak oldunuz, tebrik ederim. 
Sizden bu muvallakiyetin daha büyüklerini bekleriz. Biz sabırlıyız. Si· 
zin de sabır ve aşkla çalışmanızi isteriz. 

Bu büyük sanata bir inkılap hamlesi içinde başlamış bulunuyoruz. 
Bu sanat sanatların en yükseğidir. Bu sanatı ileri götürecek sizlersiniz. 

Israrla, bıkmadan, inkılap ve sanat aşkıyle çalışacaksınız ve behe
mehal muvaffak olacaksınız. Ümidimiz sizlerdedir. 

Hepinizi tekrar tebrik ederim. » 
Bundan sonra Milli Şefimiz, rejisör Kari Ebert'i ve Orkestra Şefi 

Hasan Ferit Alnar'ı tebrik etmiş ve kendilerine iltifatlarda bulunmuş

lardır. 
lnönü Halkevinden ayrılırken holde toplanmış olan gençler çok 

' . 
candan tezahürlerle kendilerini nlkışlamış, gördükleri, iltifat dolu teşvık 
sözlerine « Varol » temennileriyle mukabelede bulunmuşlardır. 

Ceyhanda hava Kurumuna yardım 
Ceyhan 13 (Hususi) Ha va niş 10, Tuhafiyeci Mehmet Hulusi 

kurumuna Ceyhanlıların yardımı Erkal 100, çiltci Alımet Muhtar, 
devam ediyor. Teberrüat yekunu kardeşi Mehmet Bakırlı 100, Hü-
2735 lirayı bulmuştur. Yeniden seyin Şaşmaz '20, Hakkı Oral 20, 
yardım taahhüdünde bulunan ze· şekerci Mehmet Al~ay 25, ~üccar 
vat şunlardır: Hasan Oflaz 25_0, t.uccar Saıt A.~· 

Çiftci Huseyin Tuna 100; kah· man 250, tu~afıyecı Mustafa G?,· 
veci Beşir Pişkin 50, kahveci Ali . ker 50, manıfaturacı Abbas ·lşgu
Uğur 25, kahveci Salih Surer 25,kahve \ v~n 25, tu~aliy~ci Süley".'an Bili
ci Ali Altıntaş 25, kahveci Hüseyin I cı 25, f.a~rık~tor M. Emın. Okan 
Durukan 25, kahveci Mehmet Da· 75, derıcı Alı Balkaş 25 lıra. 

Vakıf la ilişiği kesilecek mukataa 
vo idarotoynl i 

Ankara: 13 [Hususi muhabiri· 
mizden J - Devlete ve mülhak 
büdceli dairelere aid mukataa ve 
icareteynli gayrimenkullerin vakıfla 
ilişiğinin kesilmesi hakkındaki ka
nun layihası umumi heyete sevk

olunmuştur. Layiha esaslarına gö· 
re, umumi ve mülhak büdceli dai

re ve müesseselerin tasarrufu al
tındaki tapu veya henüz tapuya 

bağlanmamış gayrimenkullerle 1771 
numaralı kanunla idaresi Maliye 
Vekaletine mevdO gayrimenkullerin 

ve emlak ve eytam bankasına dev
redilmiş olan a-ayrimenkullerin va
kıfla ilişikleri kesilmiş, buna muka· 
bil l/1 '941 tarihine kadar tesviye 
edilen mebaliğden maada vakıflar 
umum müdürlüğüne hazinece 400 
bin lira müterakim icarei müeccele 
ve mukataa 1 600 000 lira taviz 

' ' bedeli ödenecektir. Bu gayrimen· 
kullerden icare, mukataa ve tavızı 
müşteriye aid olmak üzere .atıl. 

goyrimonl<ullor 
mış olup da müşteri taraiından te
diye edilmemiş bulunan mukataa 
icare vg taviz bedeli üzerindeki 
hak hazineye geçecektir. 

Bir kadın, ağaç altında 
ezilerek öldü 

Haruniye nahiyesinin Kurtlar 
köyünden Halil karısı Melek, evle 
rinin önündeki . çürümüş ~ ağaçları 

sökmekle uğraşırken ağaçlardan 

biri üzerine yıkılmış, zavallı kadın 
feci bir şekilde ezilerek ölmüştür. 

Bir çocuğu ka
mayla vurdular 

Pınarbaşı kazasına bağlı Ha
cıgüneş köyünden Hasan oğlu 15 
yaşlarında Mehmet Pulat, Mustafa 
oğlu Seydi Güner ile Ali oğlıı 
Ahmet Kaya tarafından kamayla 
karnından ağır surette yaralan
mıştır. Mehmet hastahaneye kal· 
dırılmış, suçlular. tevkif edilmiştir. 

14 Haziran 1941 

1 POLiTiKA 

Hareket askeri 
• • A 

mı sıyası mi? 
Yazan A. Ş. 

lngilizler ve 
Hür Fransız 

kıtaları, geçen 
Esmer pazar g ü nü, 

Suriye'ye girerken başlanan hare· 
ketin askeri olmaktan ziyade si· 
yasi olduğunu bildirdiler. O za· 
man biraz müphem olan bu sözün 
mi.nası, bu memleketteki harekat 
inkişaf ettikçe, daha vazıh olarak 
anlaşılmıya başlamıştır. Görülü· 
yor ki gerek lngilizler ve a-erek 
Hür Fransızlar, ayrı ayrı sebepler 
ve düşüncelerle, Suriye'de bir 
muharebeye girişmekten çekin· 
mişlerdir. Hür Fransızlar, Dakar· 
da Vişi'ye sadık olan Fransız· 
!arla dövüşmüşler. Ve bu hare
kette Fransız kanı aktığından 
de Gaulle geri çekilmişti. de Ga
ulle'ün Vişi'ye sadık kalan Fran· 
sızlarla dövüşmek istemediği, ln
giltere ile Hür Fransa lideri ara• 
sında ilk imza edilen mukavele· 
deki bir hükümden de anlaşıl
maktadır. Dakar'dan sonra de 
Gaulle, aynı tecrübeyi Suriye'de 
tekrarlamak isteı>ıemiştir. lngiliz
ler de Almanya ile boğuşurken, 
Fransa ile muharebeye girişmiş 
olmak vaziyetinde kalmaktan çe· 
kinmişlerdir. Ve galip ihtimale 
göre, Soriye'den son günler için
de kaçan bazı Fransız subayları 
tarafından verilen teminata da 
inanarak memleketin siyasi mahi· 
yette bir askeri hareketle istila· 
sına teşebbüs edilmiştir. • 

İngilizlerin bu teşebbüse gi· 
rişmezden evvel, Vişi hükOmeti 
hakkında ileri sürdükleri ithamlar 
üç kısımdan ibaretti : 

1 - Alman tayyareleri Su
riye tayyare meydanlarını bir 
hareket üssü olarak kullanmış· 
larıdır. 

2 - Vişi hükilmetinin em· 
riyle Suriye'deki silah ve harp 
malzemesi Iraklılara verilmiştir. 

3 - Almanlar Vişi'nin mü
samahasiyle, Suriye tayyare mey· 
.l--1-........ ...ıı ..... ;"., O',.ıt"irmi•IP.r . VP 

Turist vaziyeti~de giden Alman 
kıtaları memleketi istila etmek 
üzeredirler. 

Vişi bu ithamların bir kı•· 
mına cevap vermiş, bir kısmını 

sükOtla geçirmiştir. Vişi hükO· 
meti, Irak harekatı devam eder
ken Alınan tayyarelerinin lrak'a 
geçtiklerini ve geçerken de Su· 
riye tayyare meydanlarına indik
lerini ~abul etmiştir. Sonra da 
aynı tayyareler, şarktan garbe 
uçmuşlardır. Fakat Vişi'nin tehir 
ve anlayışına göre, bu mütareke 
şartlarına mugayir değildir. Çün· 
kü mütarekenin on ikınici mad· 
desi, Fransız tayyare meydan· 
!arını Alman ve ltalyan muraka
besine terk etmektedir. lngiliz· 
lı>re ve Amerikalılara görıı, mu· 
rakabe seliihiyeti, Almanlara ve 
ltalyanlara Fransız tayyare mey
danlarından istifade hakkını te· 
min etmemektedir. 

(Der1amı Üçüncüde) 

Sonra a-ramere göre bir imla 
tesbit edilecek, bu imlada yazılmış 
bir kelimenin okunması lstanbul 
lehcesine uygun gelmiyecek ve bu 
lehce hakim kılınmıyacak. O halde 
dilin criteriom'u ne olacak?. 

( ROMAN:56 I KALDIA IMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

Mesela, gramere göre, gelme
yorum, almayorum, görmeyorum, 
vurmayorum kelimelerini böyle ya• 
zıldığı gibi okuyacak olursak, Türk· 
çenin hangi lehce•ine uymuş olaca· 
ğız. Garbi Anadoluda yazıldığı gibi 
söylendiği varsa da Anadolunun 
başka başka yerlerinde kelimeler 
başka başka telaffuz olunur. Vakıa 
gramer imlasında kelimenin, daha 
doğrusu kelime eklerinin imliları bir 
şekle konmuş olur; böyle olunca 
bu şekillerde harekeleri isbat et· 
meğe •ıe iki, üç, dört harekeyi 
fazla olarak yazmağa lüzum kalır 
mı? Mesolil «ğelmiş, almış, a-ör
müş, vurmuş" kelimelerini, bir ke· 
re gramere fÖre ;.,ıa kaidesi tes
bit edildikten sonra .«ırelmş, almş, 
görmş, vuroış» şekıllerinde yaz. 
mak daha makOI olmaz mı? 

Yok, bu kelimeleri, bütün ha
rekelerini isbat etoıek suretile 
« gelmiş, almış, görmüş, vurmuş » 

şekillerinde yazacaksak, ortaya 
mş ekinin « miş, mış, müş, muş » 
gibi dört şekli çıkar, 

Başka bir misal alayım: Araç 
kelimesini gramer imlisıoa göre 
yazıak, tasrifiode ne yapaca(ız? 

aiaçından mı ? böyle yazamayız; 
ÇDnkil « ç hırekeleninco c olur • 

Gözlerile, hemşireye işaret etti. Ye
şil gözlü kadın sallanarak yürüyordu. 
Elinde bir koltuk değneği vardı. Hiç bir 
şey anlamadan bakışıyorduk. Ablam eli
nin sert bir hareketile yorganı sıyırdı. 
Kısık, şaşkın çığlıklarla, olduğumuz yer
de donduk, kaldık ..• Ablamın sağ bacağı 
yoktu 1 

Hıçkırıklarımızı gırtlaklarımızda bot
mata uğraşırken, o, eski neşesile a-ülü· 
yordu. 

Anne, sen sağ ol • diyordu • siz 
sağ olun ••• Amıcam, kardeşlerim, Behice, 
Niyazi, Hikmet sar olsunlar ... 

Daima hoplaya zıplaya yürüyen eski 
Nimet olduğunu göstermek ister gibi, 
koltuk değneğine yaslanarak, sağa sola 
gidiyor, geliyor, hastalarla şakalaşıyordu. 
Hiv birşey düşünmeden, hiç bir şey dü· 
şünemeden, ona yardım etmeğe çalışıyor
dum. Ellerinden, koltuk altlarından tutu· 
yordum, ağlıyordum. 

Şimdi amıcam, annem, ben üçümüz 
hastahaneden çıkıyorduk. Boyunlarımız 
tutulınuştu ve başlarımız göğüslerimize 
düşmüştü. 

Kapının dibinde, geniş beyaz örtüleri, 
91rtlarında 'imsi)"ah yeldirmelerile - Pen• 
a-oen kuşları gibi • dizüstü duran kadın 
yırım hareketlendi. Üzerleri°" doiru 
ynrilyen başı kasketli, yırtık elbiaeli ada
mın etrafını çevirdi. Kasketli adım, kısık, 

titrek bir sesle , yutkunarak ; k'onuşu
yordu : 

- Başhekimi gördiilll··· «Merak ede
cek birşey yok! .Eğer evladınızın yaşama· 
sını istiyorsanız, zırt zırt gelmeyin!» dedi ... 
Uzunca bir zaman yatacakmış ... 

Daha demin oğlunun boş koryolası 
ucunda, ailadığını belli etmemek, kim· 
seye duyurmamak • kaygısile gözlerinden 
boşanan yaşları kara avuçlarına içiren 
başı kasketli yaşlı adam. işte bu adamdı. 

Artık mahallede isoıi «Kasaturalı ab· 
la» ydı. Yaramazlık yapan komşu çocuk
larını : 

- Çırılçıplak soyarım ... « Çivit » le 
boyarım 1 

diye korkutmıyordu. 
- Kasaturamı çekerim ha 1 
diyordu. Eteklerini yarı beline sıyırı

yordu. Takma bacaiının pırıldıyan sipsiv
ri uçlu demirini gösteriyordu. 

Zavallı Nimet ablam ! 

Mahzenleri kuyu gibi karanlık, dıvar· 
!arının esmer tuğlaları dökük Bizansın 
domuz ahırları önünden « Ahırkapı » ya 
bir yol inerdi: Kışın çamurdan, yazın 

toLdan geçilmiyen vıcık, kaya-an, berbut 
bir yol ... Etrafındaki ısırganların, yabani 

YAZAN: 
otların küflü viranelik 
kavruk kokuları, geniz 
lıktaydı. 

kokusile karışan 
tıkayan bir ağır-

Yeryer taş, beton binaların yüksel
diği bu girintili çıkıntılı yangınlığın kö
şe bucağında, toprak yığınları altına ka
çan ve her bir kovuğunda insanlar ba
rınan yarı karanlık bodrumlar vardı. Te
neke yamalı tahta perdelerin, içerisini 
yabancı gözden gizlediği • yeraltı siperle
rine benziyen • bu garip mağaralara, sa· 
bahın en erken ve akşamın en geç saat· 
!erinde, kanburlarını çıkararak, omuzla
rını kı•arak sokulan erkeklere rastla
nırdı : 

Oyuklarına kaçan gözleri; enselerin
de, kulak arkalarında kıvrılan saçları; 
traşı uzamıt çökük, sarı avurtları, çelim
siz gövdeleri, çapaçul elbiseleri!~; yorgun, 
bitik erkeklere ... 

Tahta perdelerin birbirine denk gel· 
miyen paslı tenekeleri arasından, yırtık 
pelerinlerinin uçlarını arkalarına; etekle
rini basma donlarına sarkıtmış, kulakları 
karanfilli, soluk yüzlü kadınlar görü. 
lürdü : 

Kirli, sabunlu bir suyun dallanıp bu
daklandığı çarpık toprakta, yamalı bir 
tekne başına çömelmiş, çamaşır çitileyen 
kadınlar ... 

Kapalı çarşıdaki satıcılara çorap, 
yelek ören kadınlar ... 

yün 

Dibi kara, kanb~r 
önünde fasulya ayıklıyan 

bir tencerenin 
kadınlar .. 

Yamalı teknecien sızan 
minimini avuçlarile açtıkları 
doldurarak eğlenen küçükler 
pardı : 

kirli suyu, 
çukurlara 

röze çar-

Ayakları çıplak, bacakları çıplak baş
ları çıplak , karakuru , şiş karınlı ço· 
cuklar ... 

Dar, tozlu yol az ileride bir düzlü
ğe çıkardı: Arnavut kaldırımlarının dö· 
şendiği tarih unutulmuş, bozuk düzen bir 
lstanbul sokağı ... Köşenin başında yarısı 
kopuk bir minare. Dibinde pir ulak san· 
dık. Hayır .. Sandık değil. Mahallenin es
kicilikle geçinen gedikli bir cücesi vardıı 
Bu onun dükkanıydı. Kışın en dondurucu 
soğuklarında, yağmurun oluklardan tattı· 

ğı, şiddetli rüzgarın tam köşe başında 
anaforlar çevirdiği günlerde barakasına 
çekilir, eski bir çinko tastan bozma man· 
galı başında, dudaklarının arasında cır•· 
rası, habire, habire çalışırdı. Arada bu· 
ğulu camın arkasından sokağa bakardı. 
Örümcekli gö1lerinde ne bir korku, ne 
bir telaş : Sokağı sellere boğan taşkın 
yağmurun barakasını sürükleyemiyeceğin· 
den, anaforlar çeviren şiddetli rügirın 
barakasını yerden yere vurup parçalaya· 
mıyacağından ne kadar da emindi! .. 

[ Devamı var J 

1 
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Hareket askeri mi 
siyasi mi? 

( Baştaraf ı ikincide) 
Vişi hükOmeti, Iraklılara, Su· 

Bir kompartımanda 
L on d ta 13 ~ gailesinin yeni riyedeki depolardan vagon dolusu 

(A. A) - Res- ra'da mUhim dFn tahakkukunun Suriye' de mütte- harp malzemesi gönderilmesi hak· 
men bildirildiği· t O P 1 a n t 1 Alman ellerile ya ı kındaki sözleri ne tekzip, ne de 

ne göre, dün pılmıyacağıdır.» fik iJerJeyİŞİ de- teyit etmiş, bu noktada sükOtu 
(( Sent Ceyms » B r ı· tan ya Çörçil bundan muhafaza etmiştir. Bunu ilk defa 

başbaşa~·· . 
r Şükran _ Sonra da hem sev• 

d 1 a·ı sonra, Alman· d • sarayın a n°ı. Vam e ıyor olarak ifşa eden Albay Kolle idi. d · l ordularının ve 
tere omınyon a- Ve albayla birlikte birçok Fran· b 1 Nazi polisinin bü-
rı, Hindistan, ü· m Ü C ad e eye tün memleketler General Deniz emri 

1 
sızların de Gaulle tarafına a-eç· Akşam ekspres Haydarp~şa· diğini söylüyorsun.. Hareketimiz· 

dan hareket etmek uze· de beri üçüncü defadır ki seni tün müttefikler it d k. r, melerine amil olan sebep, tayyare ve hür Fransız de uyandırdığı kin a ın a ı v işi kuv· . d 
d . K l r aüır gıcırtılarla n . • . d dolayı rey ı. apı a o • k k geç haberdar ettıgım en 

d Bu sırada bır er e . S k" k kapanıyor u. . k b.. bana serziniş edıyorsun .. , an ı O· d ve nefretin yüzler vetlerinin bulundug"u meydanları hadisesinden zıya e hareketi mümes· e a m l . · V ce sene insanla- mıntakaya gı"rı"ldı" harp malzemesinin veri mesı mese. sillerinin iştirakı-
ve bir kadın istasyona. gırere . U· camın beni çıldırtmak için bugün 
yük bir istical ve endışeyle :tır~ne b ti intihap edeceğini ev· 

rın hatırasından lesidir. 
le bir toplantı . Kahire: 13 [a. a.] - Suriye- Dig" er taraftan Vişi bükOmeti, l t e d e k çıkmıyacağını;bu- f k k 1 

B. k ndılerıne ve u saa F k koştular. ır memur e lden biliyormuşum gibi... a ·at 
ilk tesadüf ettikleri vagonu açtı. vbe 

1 
sence ne ehemmiyeti var? 

yapı mış ve op· e c deki mütte i uvvet er, imkan Suriye tayyare meydanlarının At. lantlya iştira k rada,asıl milletleri 1 h d d- - - - - d 

k d . d' hemen un arın . 
içeri evvela a ın gır 1 ve . Hi de· il mi? Yalnız mezuniyetın 

k k . . o an er yer e ovuşun onune man işgali altında bulun uğu ve edenler' gl·r·ışm"ış urtarma .•çın • t d k ·1 . h 
aeçmege gayre e ere ; ı en a·. S • • · b h · Ç •• •ı / yapılması ıcap 0 urıye ye turıst veya er angı su-oldukları teca- orç top an reketlerine devnm ediyorlar. . •. 

gene dışarı çıktı. Vagondakı ele~- on ç beş g günmüş; onu düşünüyor· 
trik lambasının yarı karanl~k ışıgı s· kadın bir erkeğe yazdı· 

l - eden devamlı ve retle Alman askerlerinin geçtıgı V\-ıze karşı müca· M f'k k ti S d · 
tt ütte ı uvve er ay a cı- hakkındaki haberleri .ıiddetle tek-dele ha kk ın da f b • f k usançsız gayre e 5 k"l d -c 

k d. , . k ziyade sun. ır , G d altında galiba en ısını pe · • ktupta " Ben seninim. i e· 
b. .. .. f" Ya· gı me l 1 şaşırtacak ırşey gormuş u. 1. ve ilelebet beraber yaşaya ım " 

lYl l7 nU Q • birliği teyit ve varına ve Şamın 1 1 ometre e· zip etmiştir. Ve bu haberlerin aşağıdaki karar· takviye eden için ki varoşlarına kadar gelmişlerdir. biraz mübalagalı olduğ'u anlaşıl· 
d ım . k , nındaki a. ~'!'a : dediği zaman artık bu erke içın 

- Bırısı var 1 • tereddüt edecek bir şey kalır mı? 
ları vermişlerdir: / Q Q Ç f l toplanılmış ol· En büyük mukavemete Litani maktadır. Maamafih lngilizleri şüp-

1 - Alman duğunu söyledik ırmağuıın geçildiği yarde ve Ma- heye düşüren vaziyet, şu ve bu 

Dedi. Erkek şu cevabı verdı.: Sen istifa etmeği bile düşünme· 
- Ne yapalım ? Başka hır · · ? Ne müthict hal 1. 

ve ltalyan teca· " Hltler ne Sulh, ne ten sonra; lngiliz tulla'nın şimalinde karşılaşılmıştır. münferit vakadan ziyade Vişi ile 
vüzüne karşı ni· h t mukavemetinin bit Her iki mukavemet bilhassa tüfek Almanya arasındaki münasebetlerin ha·, zafer kazanı· ra a ' ne huzur göre- mek u-zere oldu- l • l v 1 

k . . k mışsın "' -c 
vagona girecek va hmız yo ... . F k t ·1· me· k ve uzun menzilli top arın ateşıy e umumi manzarası olmuştur. işi i e lıncaya kadar ce , ne de mUzakere · d k 

1 
F k 

1 
l · 

f. k k' Selım - a a sevgı ım, Bu sırada istasyon şe ı es ın . .. l gu esasına aya ırı mıştır. ransız ıta arının ya· Almanya arasında bir işbir iğıne 
mücadele devam zemini bulacakt1r. '' nan tahminlerin rısı teslim olduktan sonra müttefik- mô.tof bir takım müzakerelerin uzun d.~dugunu ottu· y A z A N : kolay kolay istifa 

.. -·- - .. .. a murıyetten oy e 

ruyordu: .Erkek, • 

1 
edilemez. istida 

edecek ve bunun için ellerinde boşa çıktığını tebarüz ettirmiş ve lerekarşı sempatilerini bildirmiştir. zamandanberi sürüp a-itmelı:te ol-
bulunan bütün vasıtalarla ınüteka- geçen sene ile bu sene arasında Şimdi General Dentz emri al- duğu herkesçe malOmdu. Bu mil· kadını ıttı; me· A y s E E N ı S daireden daireye 

murlar da arka· dola~acak,Beşten 
larındıın kapıyı -.•llıİiılll•••••••- yediye k a d a r 

bilen yardımda bulunulacaktır. bir mukayese yaparak demiştir ki: tındaki kuvvetletin kısmı küllisi· zakereler devam ederken, Darlan 
2 - Hür milletler cebir ve « - Azmimiz ve inadımız nin buıunduğu mıntakaya girilmiş- lngiltere'ye karşı tahrik mahiya· 

şiddet istimal edilmek suretile Al- müthiş imtihana mukavemet et· tir. Ve Fransız kuvvetlerinin Su· tinde bir takım beyanatta buluo-kapadı. Tren hn· · .... 

reket etti. 
Kadın, sinirli sinirli konuşu-

yordu : 
_ Burası da pek karanlık .. 

manya ve ortaklarının tahakkümü miştir. Kenki semamıza hakimiz. riye Fransızlariyle çarpıştıklarına du. Almanya ile işbirliğinin Fran· 

1 
buna imk!n var mı? altına girmeğe mecbur edildikleri Ve durmadan fazlalaşan bir tarzda dair haber alınmamıştır. sa'ya temin edeceği parlak istik. 
şükran, sanki dinlemiyormuş gi· veya böyle bir cebrin tehdidi al- düşmana cevap veriyoruz. Krall1k Vişi: 13 [a. a.] - Fransız halden bahsetti. Tam bu sırada 

bi yüzünü .elleriyle_. kapam_ışt~. tında bulundukları müdetce istik- bahriyesi denizlere hakimdir. Azal- Harbiye nezaretinin Suriyedeki Alman tııyyarelerinin Suriye mey-
ince ve zarıf ayagıyle muteı- rarlı ve feyizli bir sulh olaınaz. tılmış ltalyan donanması limanla- harekat hakkı~da neşrettiği tebliğ: danlarından istifade etmeleri, Su-Bu adam kim acaba?. Ne için, 

hususi bir kompartıman tutmadığı
nızı anlamıyorum, Kocamla saat 
dörtte kavga ettim. Hizmetçiye 
hemen bavulumu hazırlamasını 
söyledim. Size de beş buçukta 
telgraf çektim. Tren yedi buçu~t.a 
hareket ediyor... Bol bol vaktınız 
vardı. Sizi daha becerikli zanne
derdim .. Sabaha kadar, karşımızda 
bu adam olduğu halde seyahat 
etmek pek sıkıntılı olacak.. Böyle 
tanımadığım adamlarla karşı kar
şıya bulunmak çok canımı sıkar, 
sonra .. görüşemiyeceğiz de-. 

_ yok canım. Baksana uyu-

yor ... 

Filhakika bir köşeye büzül· 

müş olan meçhul adam, 
içeri iki kişi girerken bir küçük 
hareket •yapmış, sonra uzandığı 
kanapede battaniyesini başına çe· 
kt'rek derin bir uykuya dalmıştı. 

Kadın - Olsun." Ben her 
şeyi böyle bir yabancı adamla 
beraber seyahat için feda etme

dim. 
Erkek - Şükran •. ( Biraz da

ha yaklaşır), mesudum, çok me~
udum .• Bilsen seni ne kadar sevı· 
yorum 1 

ŞUkrıın _ Ben de Selim, ben 
de ... Fakat bu seyahat, bu istical 
beni sinirlendirdi... Biletleri nereye 
aldın? .. 

_ istediğin veçhile Adanaya ... 
Sonra nereye gideceğimizi orada 

düşünürüz .. 

Şükran, Torosların mavi le· 
pelerini hayalinde görür 

ve clilşünürken, Selim endişeli bir 
tavırla somurtuyordu. Çünkü, genç 

kadının 'leyahat programı bir ha· 
yli genişti. Adanada bir hafta 
oturduktan sonra Hataya geçecek· 
lerdi. 

Şükran - Çizdiğim proğram 
hakkında ne düşünüyursun Selim? 

Selim - Güzel. .. Fakat ... 

Şükran - Fakat ne demek ?. 
Selim - Sevgilim unutuyor· 

sun ki mezuniyetim tam on beş 

gündür. Binaenaleyh teşrini evve
lin "birinci günü saat sekiz buçuk

ta dairemde bulunmağa mecburum. 
Şükran - (O derece müte. 

essir olur ve ümitsizliğe düşerek 
bağırır ki, uyuyan seyyah hafif bir 
hareket yapı.r.) Oh, oh ... Bu cina· 
yet iideta., 

Selim - Bu teessürden dola
yı mahzun) Şükran! .. 

Şükran - Memuriyetinizden 
istifa etmediniz mi?. 

Selim :..... istifa mı? istifa ede· 
cek vakit var mıydı ?. Hem ne 
için istifa edeyim? Telgrafını sa-

• at altıda aldım. 

[ BORSA 
Adana Ticaret ve zahire borsası 

gUnlOk piyasa cetveli 
13 

H A 7. l R AN 1941 

Ençolc Eoaz -Buğday 7,75 7,75 
Arpa 5,75 5,33 
Yulaf 6,50 6,43 

madiyen yeri dövüyordu. Ni- 3 - Hakiki ve devaınli bir rmda saklanmış duruyor. Alman Litani ırmağını geçen duşman riye'nin bir veya diğer suretle, 

lıayet Selim: sulk temelinin atılması tecavüz donanması ekseriyeti itibarile ha· kuvvetleri Çarşamba günü Sayda- işbirliği müzakere ve pazarlı içine 
- Merak etme, .dedi, Anka- tehdidinden masun bulunan bir sara uğratılmış veya batırılmıştır. nın cenubunda durdurulmuştur. karıştırıldığı hissini hasıl etti. Ve 

raya döner, bir iki gün kalırım.. dünyada hür milletlerin kendi nr- Yapılan öldürücü akınlar mil- Merci Ayun'un şimalindeki bu memleket, İngiltere için o de· 
Vekalette arkadaşlarım var. Bu zularile işbirliği yapmaları ve ikti- Jetin cesare~ini azaltmamış, milli Fransız mevzilerine zırhlı teşek- rece büyük ehemmiyeti haiz bir 
işi bir iki günde bitirirler. sadi ve içtimai emniyetten ınüste- hayatımızı durdurmamış, harp en- küller tarafından yapılan bir hü- stratejik va.ıiyettedir ki, lngili:z.ler _ Ankaraya clönmene razı B l 

fit olmalarile kabildir. u milletler, düstrimizin muazzam inkişafını ya- cum tardedilmiştir. ve Hür Fransızlar, bir an evve değilim. d d". b F k t l . 
_ Yazarım. Yoksa bir fir:ıri kendi araların a ve ıger ütün vaşlatamamıştır. » 11 Haziranda ransız uvve • davranıp Suriye'yi e !erine geçır· 

gibi şerefimi lekeletmek istemem.. milletlerle, bu maksadın tahakku- Çörçil, Okyanusun öte tara- leri düşman kuvvetleriyle otomo- meğe karar verdiler. Ve bu ka· 
_ Ben senin için şerefimı ku için harp esnasında ve harpten f ından gelen yardımın salimen in- bil tecemmülerine karşı harekata rarı verirken de askeri hareketten 

mahvetmedim mi?.. . . . . sonra çalışmak arzusundadırlar. giltereye varmakta olduğunu, ba- devam etmiştir. ziyade siyasi hareketle Suriye'de 
- Ayni hal değıl kı .. Senınkı Toplantıyı bir nutukla açan tan gemilerin yerine yenilerinin 11-12 Haziran gec~si lngiliz ha- yerleşebileceklerini ümit ettiler. 

bir fedakarlık ... Buna mukabil, ben Çörçil, Nazilere karşı girişilen konulması için muazzam tedbirler va kuvvetleri Berut limanını bom- Bu ümidin ancak bir dereceye 
seni ne kadar seviyorum! harbin 22 inci ayında yapılan bu alındığını kaydettikten sonra, Hit- bardıman etmiştir. İngiliz harp kadar tahakkuk ettiği, Sariye'den 

- Sen de benim için bir fe. toplantının hedefi istilaya uğramış ler'in Avrupada şuraya buraya, gemileri kesif topçu ateşiyle düş . gelen haberlerden nnlaşılmaktadır. 
dakirlık yapamaz mısın?. Avrupanın meşru ve meşruti hü- Afrika veya Asyaya girebileceğini, man kıtalarının karadaki hareki!.· Filhakika Suriyedeki Vişi Fransız.· 

- Elbette .. istediğin kadar... kOmetlerinin azmini ilan olunduğu fakat nihayet kale ada ile boy hna müzaherete devam etmektedir. ları ve müstemleke askerleri, lngi-

şükran şimdi Selime sokulmuş, d b d d ölçüşmek rııecburiyetinde buluna- liz ve Hür Fransız kıtalarına karşı 
d ve ayni zaman a ütOn ünya a- nac;ını söylemiş ve aemlştir ki: 1 'it 1 ı'r fuarına -başını omuzuna dayamış, üşü- ki hür insanların ve hür ınllletlo- v • ngı ere zm her taraftan aynı mukavemeti gos. 
b l « - Zaptedilmiş bütün mem· kt d" l nüyor gibiydi .. Bir müddet öy e rı·n u-m"ıtlerı·ne cesaret vermek için ı•ştı'rAk edecek termeme e ır er. 

leketlerin milletlerine yardım ve a b" · • h durdular. Sonra Sell
·m bu·'tün °ay· J l b 1 Jd • k d t Fakat Suriyenin ır sayası 8• .. top anı mış u unu ugunu ay e • bunları mukavemet ve isyana teoil-

retine rağmen esnedi. tikten sonra, bu dava için kılıç çek- vik edeceğiz. Hitler'in esareti al· lzmir...(Hu9usi) - lngiltere hil· rekelle istili edilebileceği de çok 
Şükran - Ne oldun?. mi4 olan milletlerin ölmeden veya tınıs aldığı memleketleri takviye kameti Jzmirdeki konsolosu vasıta şüphelidir. Bir siyasi hareketle Su· 
Selim - Galiba açlıktan .. Ye. zafer elde edilmeden çekmiş ol- ve tanzim için yaptığı bütün gay- siyte Fuara iştirak edeceğini bildir· riyeye hakim olmayı düşünen lngi-

mek y.iyecek vakit bula!11adım .. ~ dukları kılıçlarını ellerinden dü- retleri kıracağız. Hitler ne sulh, di. lngilterenin bu senek\ iştiraki- lizler ve Hür Fransızlar, ilk günler 
Şüphesiz se~ de açsı~?. . şürmiyeceğini beyan etmiştir. ne rahat, ne huzur görecek, ne d~ nln geçen yıllara nispetle daha zarfında, gösterilen mukavemetin 

Şükran - (Oerın bır ah çe· ÇörçiJ, her dakika sel halinde müzakere zemini b"lacaktır. Ve zengin olacağı öğrenilmiştir. lngi· zayıf olduğunu söylerken, şimdi 
kerek) açım, fakat ne ~hemmiyeti fazlalaşan Amerikan yardımından; eğer ümitsiz bir tedbir almak liz ticaret birliği de hususi ve bü daha kuvvetli mukavemetten bahs-i b · · d'" · zaman d l h k v mecburiyetinde kalırda muhtemel 
var? nsan irını sev ıgı Alman or u arı~ın ve l\Vl\ \l • yük bir pavyon inşa edecektir. etmeğe bactlamışlardır. Esasen ha· ? h d t ;ıı. 1 olduğu gibi Britanya adalarının Y Yemeg· i düşünür mü · v\!tlerirıin arp esnasın a yap 15 rekntın yavaş ilerlemesi de bunu d d k 1 d v istilasına teşebbüs ederse bu en Bı'r adam arkada k Selim kendisine U?.anan '1 a . zuHim ve vahşet er en; arşova, şının a- teyit etmektedir. 

;r. h d f · l d mühim İmtihan karşısında da sar-ları ~ide sancılarına ragmen ara· Roterdam, Belgra acıa arın a~; fasın balla ı'le kopardı Bu .
1
artlar altında İngilizler ve t l l k tlerın sılmıyacağız. » 

retle öptü ve gene sus u ar. istilaya ugramış mem e e Hür Fransızla, zor bir vaziyette-selim hala şaşkındı. ·Hayatta ne içinde bulundukları feci sefalet ve Çörçil: « hürriyet davasını be- İzmir 13 (Hususi) - Bergama· dirler: 
h.d. l b h ·kt sonra nimsc:miş bütün dünyaya ve hü· D l k.ı d M f kadar beklenmedik a ıse er ıztıraplardan a settı en nın urmuş ar oyün en usta a Vişi Fransızlariyle dövüşmek k Ş-k d · t" k" tün dostlara buaün mesajımız şu. 

oluyordu? Daha dün a şam u • emış ır ı: • Dereli tarlaya su vermek mesele- isteroediklerinden harekat yavaş · · b l G"ttı"k,.e fazlalaşan mın- durı yu··reklerinizi saö-lam tutunuz. . k f 
ranla ( ..• ) cemiyetının a osun- « - ı '- 0 sinden çıkan bir kavga neticesin- m işa ediyor. Harekatın süratli d - t k l h t · c yayıldıkca Her şey iyi bitecektir. Istırap ve 
da dansetmişlerdi. Yirmi ort san ta a ara mer ame sız de Adem adında bir şahısın başı· inkişafını temin etmek için de dö--k d . b f • h b. · · e olaca· fedakarlık uçurumlarından beşeri. 
sonra bu kadının tamamen en ı· u ecı ar 10 seyrınm n . nı balta ile kopardı ve derhal ya- vüşmek lazımdır. 

l · B h b' çetın yetin şan •· ve şerefi doğacaktır.» rine aı"t ' olacaj'ını o vakit klm te- ğını söy iyemeyız. u ar ın kalandı. Bu sırada Almanya da bütün 
., • · · b"liyoruz diyerek sözlerini bitirmiştir. 
min edebilirdi?. olacağını, uzun sürecegını 1 

' B 1 k I dünyaya, lngilterenin Fransa ile 
Hatta Şükranın kendisini sev· Safhalarını evvelden tahmin ede- u gar ra ı, Musolini Bir çocu "ga araba çarptı harp halinde bulunduğunu göster· . F k b. hakkaktır; .. diğine bile kanaati yoktu. Fkat.. meyız. a a~ d~r şeby. mu y bütün ıle· görüştü mek için Suriye işine müdahale 

Zıwallı kadın, demek ondan baş· bir şey emın ır; ır şe d· R Yusuf oğlu Ali Ôküzcilnün etmiyor. Ve bunun bir lngıliz·Fran-
1 h - - - - d açık re oma 13 [ a.a ] - Resmi bir idare ettig· i araba Bedir og· lu 7 ı · · - d l · ld kasını sevmemişti. Binaena ey ·, dünyanın gozu onun e ' b sız mese esı, yanı muca e esı o U· 

l k "t- ınez va· . men adan hnber verildig" ine go-re, yaşl d y ş muhtelif H" • 1 ·ı ·1 mesut, pek mesutta. Telgrafı a ır dedilmez müna aşa go ur . arın a 11şara çarpmı ğunu söylüyor. atta ngı tere ı e 
almaz, hemen razı olmuştu. ziyettedi;. O dil Avrupa bünyesı· Bulgar kralı Boris Venedik. sara· yerlerinden yarala~ıştır. Ali ya· dııha iyi dövüşmesini temin etmek 

Sonfı Yarın nin yeniden tanziminin ve Avrupa yında Musolini ile görüşmüştür. kalanmıştır, için Fransa ile ayrı sulh yapmayı 
::::;::======~==~=====~====================================================' da düşünmektedir. 

# Çünkil bugilnkü variyet ve 

1 n Sa n 1ar1 n b OY 1 a r 1 U Zu Y O r ' ~ı:rt!:~ha~~;~as~1~;:~::::ı:ı:;~l~ 
. • ~:: :::ş~u~~i~::;.e~e~i~:;:~:: 

~ı::::::::::::::::::~~==~=:===:===,:::::=====~H~a~d:ım:;:la:rı:n=7.fa:zl~a~u~-z~u~n=.~b:oy~l~u=:ol~d~u~k~la~r~ı~g~ö~-===~v~e~H~o~ll~a~n~d:ad~a~t~e~za~y~ü~d~d~ah~a~f~az~l:ad~ı~r~.~H~o~l~la~ 
Son zamanlarda yapılan tetkikler insanl.ar~n rülmiıştür. Hayvanlar u:Lerınde tecrübeler ya- dada geçen asırda vasati boy 1,58 iken şim-

boylarının uzamakta olduğunu göstermıştı~. pılmış hadım edil~o hayvanların da boyl~rının di 1,69 dur. 
Rivayete göre ilk insanlar çok uzun boylu_ ı· ı uzadıkları görülınuştilr. 
mi ler. Sonra boylar yavaş yavaş kıs.•l.maga.ı Rusyada ve R~manyanın bazı mıntakaların· 
b şl ı" ve Orta Çağda en kısa haddını bul· da Scopet veya Lıpovan denilen bir tarikat aş am " d · • başla· 
mu tur. Sonra gene te rıcen •uzamaıa d B t "kate mensup ol l kırk yaşın mı!tır. Bu uzayış yavaş yavaş, fakat devamlı var ır. u arı l l an ar • . 

-c ~an sonra hadım 0 ur ar. Bu garip tarıkate 
bir şekilde olmaktadır. mensup olanların uzun boylu, iri yarı olduı..ları 

insanların boylarının uzayıp kısalması ne-
görülmüştür. . • . 

den ileri geliyor? Bu gusuıta yaşama tarzının Dünyanın en uzun boylu adamı Fınlandı· 
büyük tesiri olduğu muhakkaktır._ lık insanlar yah Kayanostur. Boyu 2.83 metredir. Fakat 
ağaç kovuklarında, mağaralarda yaşarla,r, da· zekası mahduttur. Esasen çok fazla uzun boy· 
ima açık havada gezerlerdi. Bu yaşayış uz~~ lu insanların pek zeki olrnadıkları görülmüş· 
boylu güçlü kuvvetli olmalarına yardım_ e ı· tür. Güceler ise aksine ekseriyetle çok ze-
yord;, Orta çağda insanların maruz kaldıgı sı· kidirler. ' 
kıntılar ziililm ve işkenceler, fena yaşama ta~- Dünyanın en kısa boylu insanları me. rkezi 

' b ld Bu devır d b zı boyların kısalma<Jına se ep 0 u. Afrikadadır. Bura a oyları 1,35 metreyı geç· 
geçtikten sonra kısalma durdu. Sıhhi yaşama, miyen cüceler vardır. 
l"imnaqtik tesiriyle yeniden uzamağa başla~•· lskoçyada vasati boy 1,74, Hindistanda 

" d b l • · ı vucud· 
Boyların uzamasın a aş ıca amı d· 1,74, Pata0 onyada 1,80 d"ır. Mu-nihte bir kaç 

d d . B g dd b" takım ma • 
daki bir gud e ır.B u udd el •.r kana karış· sene evvel askere alınan bir genç 2,09 bo-
deler ifraz ed"r. u ma e erın G dd yunda idi. 

·· dün büyümesini temin eder. u e d l d d h 
hastı 1vucu ifrazatta bulunmazsa cücelik olur. Yukarı a söy e iğimiz gibi me eni ayat 

as a anır l b"l"'-· b y çok uzar Ko-- boyun uzamasına sebep olmuıtur. iptidai in· lfra•.at fazla o ursa ı a,ıs o · · d" 
•· l b k sanlarda VHati olarak boy l,54 iken şım ı 

pekler üzerinde yapılan tecrüb~ er unu açı • 1,60 ı geçmiştir. Norveçte geçen asırda vasati 
ça isbat etmiştir. Görülüyor kı çok kıaa ve- boy 1,

6
8 di. Şimdi. 1,71 j bulmuştur. lsveçte 

ya çok uzun boyluluk bir nevi hastalıktır. 

• ~B!"'l.~~k---:d~f--•ı Şimııli ltalyada Cenova 
ırço e a yı- şehrinin eski bir sur ka-

kıhp yeniden pısı birkaç defa yıkıl
yapı lan kapı mış ve yeniden yapıl 

mıştır. ilk defa bu sur kapısı Bianko isminde
ki bir mimar tarafından şehrin kale duvarları· 
na ilave edilmiştir. 

Sonradan bu kapı yıkılmıştır. Bir müddet 
sonra tekrar yapılmıştır. Son defa 1901 sene· 
sinde şehirde bir yeni cadde açmak için kapı 

yıkılmıştır. Fakat bir sene sonra Nia Mentesa. 
no'nun duvarları tekrar yapıldığı zaman kapı 
yerine konulmuştur. 

Çok geçmeden ş.i~e~difer ~ar~nı.n tevsii 
kapının hedmedilmesını ıcap ettırmıştır. Aka· 
binde ayni caddede 200 metre daha aşağıda 
kapı tekrar yapılmıştır: Kapın~n kıy~eti üze
rindeki meşhur sanatkar Scortıcone nın kabart
ma eseri olan gayet güzel Meryem ana hey· 

kelidlir6.37 . de Meryl!lm Ana Cenovanın 
aeneaın d"J · Qnasebe· 

kraliçesi ve himiyesi ilin k e 
1

1 mk:•pıa': üzerine 
tile bu heykel muaz.zam a e 
konulmuıtur. 

mez. 

Almanya uzaktan seyirci vazi
yetini muhafaza ederken, lngiltere. 
nin Suriyeyi i~ğaJ altına alması, 
şüphesiz, Almanların işlerine elver • 
mez. Fakat bunun neticesinde Fran
sa lngiltere ile harbe tutuşacak o· 
lursa, Almanya, Suriyenio herhalde 
muvakkat addedeceği ziyaından d~ 
ğacak zararın, bu lngiliz-Fransız 
harbiyle telafi edileceğine inanmak· 
tadır. 

l '1" lı:. ][~ -,.r t l\ 1 l 
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CUMARTESi 
Yll.: 1941 • A Y·6 Gün: 165 Hasır 4: 
Rumi 1!57 • Haziran 18 
Hicri 1'60- CemadDleYT•I 

f 
Bu Nöbetci eczane 

_fllt:d 

Mustafa Rifat 
( Kale Kapıııoda ) 

1 



4 

.. ... ~·· ... ... .... . ~··· ... . 
~ Y AlllK S)lMltJJA · 

• • i~ BU AKŞAM !:; • 
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İKi GÜZEL HEYECANLI FİLM BiRDEN TAKDİM EDİYOR 
I 

Meusimirı . .. güzelliğin .. , kudretin. .. mucizesi 

EDVAR ROBENSON'un En Güzel Filmi 

CİNAYET SAATİ 
Fransızca sözlü büyük süper filmi taktim ediyor 

il 
Türk müzivinin en nefis parçalarile •üslü ISMA IL DÜMBÜLLÜ, 

ŞEğKl ŞAKRAK'ın iştirakile vücude getirilmiş mevsimin en g!Uel 
TÜRÇE SÖZLÜ büyük Şark filmi. 

Mf}Jl)Ş 
DiKKAT: 

Program uzun olduğundan sinema saat dokuzda başlar 

BUGÜN 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvara Suvara 

8,45 BU AKŞAM 

iki Büyük Heyecan Filmi Birden 
1 

8,45 

Johnny Vais Muller - Maureen O , Sullivan 
Tarafından temsil edilen [ TÜRKÇE SÔZLÜ J 

f!\Rl!\N ~<AÇIYOR 
Afrikanın Balta Girmemiş Ormanlarında Binlerce 

vahşi hayvanlar arasında geçen bir aşk efsanesi 

il 
Sergü%eşt Filimlerinin Büyük Kahramanı 

( B O B S T E E L E ) tarafından 

ALTI SİLAHLI HAYDUT 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 

i"Ki;~T.k.bi;··;;l l s~!~;~.~ oe,!~e~~.~.~·~~-·~~~ .= para c. 
ve rgia~ YekU n • A • veya s ı r a e ttlti vc rgı ı ı verıı sı : ranıyor : _ ve soyadı mahall.,i numa.ası • • n • -L-i r.,.• ... K .... _L_ir_• _K_. _____ _ 

: A f it dd ·· · de : İ smail oğ. Abdulcabbar Alidede 212 940 1 00 

Lira Lira K. 

1 00 
• s a ca e uzerın • O 
•. k cı- arında : Süleyman oğ. Abdulcelil Hanedan 249 ,. 15 O veya en ya ın v • S . 
: · d" d t k · · bah • alıh oğ, Mehmet Kurulu Tepebağ 764 ,, 1 00 
• şım ı en o urma ıçın - • H·· . • İ . 
• 1. h" 1 6 da • useyın og. brahım Ocak 778 • çc ı ve ıç o mazsa o - : D • B h 
• I · b' T k • ursun og. e çet Kocavezir 833 : ı asrı ır ev aranıyor. e • • • .. 
• l"fl · YENi.OTEL "d e • Hıd ır og. Suleyman ,, 834 • ı erın ı ar - • S .. . • . .1• 1 • uleyman oğ. Selım istiklal 1380 
• sıne yapılması ı an o unur. : 
: Al b k l • Ahmet oğ. Salih Ustun 1384 • manya aş onso osu • s · ·ı .. 
: 13- 14- 15 891 : u eyman oğ. Mustafa ,, 1387 
=•••••••••••••••••••••••••= Mahmut çavuş kız ı Cemile Kocavezir 1826 

Toros Limited Sirkati Abdulla~ oğ. Osman .. 1827 
. . · Kaya og. Ahmet ,, 1828 

Mersın orman ışletmesi Eşref kızı Pembe " 1831 
Şirketi mizin i şletmekte ol· Mehmet oğ. Ahmet ,, 1834 

duğu Çoçak cehennemdere Ali kızı Gülüzar ,. 1835 
orman larımızda kereste kat Mehmet oğ. Hüseyin ,, 1837 
ve imal ve yine vesaitiyle Mustafa karısı Hatice ,, 1838 
dere boyunda gösterilecek yer- Mehmet kızı Nuri ye . ., 1848 
!erde teslim eylemek şartiyle İsmail oğ . Ali Can ,, 1849 
tahtacı amelesine ihtiyacımız Abdurrahman kızı Sultan ,, 1850 
vardır. Vehbi oğ. Nuri Dikmen Tepebağ 1875 

Çalışmak arzusunda olan- Ali karısı Ayşe ,. 1881 
lar şartlarımızı öğrenmek Ü· Bekir oğ. Ömer ,, 1882 
zere her gün şirketimize mü Paşa oğ. Ragıp ,, 1883 
racaat ları. Kadir oğ. Abdullah .• 1889 

14 / !8 / 22 Mustafa oğ. H. lbrahim .. 1895 
İbrahim kızı Zeynep Hanedan 2188 

Zayi şahadetname Hasan kızı Atike .. 2189 
Tarsus Türk ocağı ilk o- Ahmer Diyap oğ. Ses istiklal 229 

kulundan aldığım şahadetna- Mehmet kızı Husi ,, 2202 
memi zayi ettim. yenisini ala- Şaban Selim Hallaç ,, 2203 
cağımdan eskisinin muteber Süleyman oğ. Mesut .. 2204 
olm :ıdığını ilin ederim. Kadir oğ. Selahattin ., 2207 

Tarsus çataklı ma. Me- Ali oğ. Mahmut .. 2208 
met oğ. Mustafa Kemal 
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52 {)() 
Özlük 899 

Zayi tezkere 
İstiklal harbinde Manisada 

Bulunan garp cephesi hay
vanat hastahanesinden aldığım 
.askerlik teskeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Yukarıda yazılı, 34 mükellefin ikametgahı adresi meçhul bulunduğundan isimleri hizasın· 
da müfredatı gösterilen 52 lira askerlik , nufus ve para cezası borçlarını ilan tarihinden 
itibaren 1 S gün zarfında maliye tahsil şubesi veznesine teslimi, lüzumu tebliğ yerine kayim 
olmak uzere ceza usulü mahkemeler kanununun 141 inci maddesine tevfikan ilanen tebliğ 

Ceyhanın yalaklı köyün
den Sarı mustafa og. 
302 doğumlu Hasan 

900 

Zayi ihraç aporu 
ve Teskere 

Adana askerlik şubesinden 
almış olduğum askerlik ihraç 
raporum ile beraber askerlik 
teskercmi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan·esk isin in hük
mü yoktur. 

İcadiye makallesinde 
Mehmet oğlu 313 
doğuml u Mustafa genç 
tanır . 896 

Seyhan Hususi 
Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

1- Y emenici\er çarşısın. 
da hususi idareyi ait iki dük 
kanın bir senelik icarı artı r
maya konulmuştur. 

2- Artırma 19/6/941 per 
şembe günü saat onda yap ı 
lacaktır . 

3- Şartnameyi hususi mu 
hasebede görebilecek istek
lilerin ihale saatında vilayet 
daimi encümeninde bulunma 
ları ilan olunur. 

864 5-12-14-17 

olunur. 897 

r-·-~jDE---~--ı 
• • 
: 90 LİRAYA RADYO : 
: ACELE .EDiNiZ MEVCUDU AZDIR : 

1 • 

• Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lambalı ve : 
I ~ Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R 

1

S O N • 
• : Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. • 

• • J: ADANA: HOROZOGLU KARDEŞLER ! 
1 ~~·~;~-S·~·S· ............... ~j~~,. .. ·~~· ..... ·S· ...... ~W ............... ,.._.._._,_ -.+-•-r~ .. e ................ ,.... ......... ~~J 

• T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 

K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat , 2Mayıs,1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERi __ ___, 
1 A<le ı 2000 Liralıl< 2000. - Lira 

3 .. LOOO 
" 

3000. - .. 
2 .. 750 .. 1500. -

" 
4 .. 500 .. 2000. -

" 
8 .. 250 .. 2000. - " 35 

" 
100 " 3500. - " 80 50 .. .. 4000. - .. 

300 .. 20 
" 

6000. - " 

Türkiye iş Bankasına pare yatırmakla yal
nız para blrlktirmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talllnlzi de denemlt oluraunuz, 377 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

1- Yeni mezarlığın ihtiya· 
cı olan 3500 metre kefenlik 
bezle 3000 adet 80 ve 2000 
adet de 36 santim boyunda 
0.22 eninde ve O. 20 kalın
lığında mezar tahtasının mü
bayaası açık olarak eksilt
meye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 2, 
190 liradır. 

3. Muvakkat teminatı 164, 
25 liradır. 

4- ihale 20. 6· 941 tari
hine rastlayan cuma günü sa· 
at 1 S de Adana belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi ve bez nu
munesi belediye fen işleri 
müdürlüğündedir. İsteyenler 

• 

-~ - --
- -·--
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Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Mevsimin sonu olması ve tekmil sinemaların prog
ramlarını hafifletmesine rağmen sinemamız bu hafta 
şaheserler şaheserinden bir inci daha sunuyor 

Afrik•nın balta girmemi, ormanlarında 
bin bir tUrlU maceralarla çevrllml' 

IURI< ÇI SOlllU 

Hazreti Süleymanın hazineleri 
1 1 1 

Hem şarkıcı hem yumrukco 
BOBSETEEL 
Tarafından temsil edilen 

KOVROY!9UN 
llMIIKAlMI 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi İstiklal ilk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 

• 
ikinci icra Memurluğundan 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: bir bap kargir dükkan karasoku mahallesinde cami 
atik caddesinde 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı nu• 
marası: Kütük 323 ve pafta 54 ve ada 171 parsel 31 de 
kayitli 25 M2. 

Takdir olunan kıymet: Tamamına 3000 lira . 
Artırmanın yapılacağı yer. gün, saat: ikinci icra memur

luğunda 8/7 /941 tarihli salı günü saat 10 dan 12 ye. 2 nci 
artırma 18/7/941 cuma günü ayni saatte: 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 13.6.941 tarihinden 
i t i b a r e n 1142 No. ile ikinci İcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
941-1142 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7,S nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilin tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
~uriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sıcilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

_ 5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba
gırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranuı 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faı:laya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer . 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 

• kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayri menkuller yukarıda gösterilen 8/ 7 / 941 tarihinde 
ikinci icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen ar· 
tırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 901 -
orada görebilirler. 

6- Fazla malumat almak 1 

istiyenlerin Adana belediyesi 1 

fen dairesine ve ihale günü
de muayyen saatda teminat
ları ile birlikte belediye en
cümenine müracaatları ilin 
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